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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN   

4.1. Sejarah Kecamatan Tambang 

 Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status perwakilan 

Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru 

ditetapkan tahun 1995 dengan nama Kecamatan Tambang. Salah satu hasil 

pemekaran tersebut adalah Kecamatan Tambang. Kecamatan Tambang 

dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 yaitu: (1) 

Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian  wilayah menjadi Kecamatan 

Tambang. (2) Pemekaran Kecamatan  Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi 

Kecamatan Tapung, Luas wilayah Kecamatan Tambang yaitu 3.500 km2. 

 Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan di kabupaten 

kampar yang luas wilayah menurut pengukuran kantor camat tambang adalah 

lebih kurang 466,70 km2 atau 46.670 Ha, mempunyai 14 Desa dengan pusat 

pemerintah berada di desa sungai pinang dan pejabat pertama dari Tahun 1990-

1998 di jabat  oleh Kamarzaman R.BA. kemudian  Tahun  1998-1999 dijabat oleh 

Drs Afrizal  Abra kemudian tahun 1999-2000 di jabat oleh Drs. Syafrudin Masri 

kemudian di Tahun  2000-2001 di jabat oleh Nursyamsih Shaleh kemudian 

digantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari Tahun 2001-2004 di jabat oleh Edy 

Pratono kemudian Tahun 2004-2005 kemudian Tahun 2005-2007 di jabat oleh 

Edy Pratono kemudian Tahun 2007-2011 dijabat oleh Drs. H. Asmansyah dan 

kemudian untuk sementara  dijabat oleh Drs. Jamilus mulai bulan November 2011 
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sampai Januari 2012 setelah itu mulai Januari 2012 sampai saat ini Camat 

Tambang di jabat oleh Rakhmat, S.Sos (sumber data dari Kantor Camat 

Tambang). 

 Pada awalnya Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa, kemudian setelah 

pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 4.1 Jumlah Desa yang Terdapat  di Kecamatan Tambang 

No Nama Desa Sebelum 

Di Mekarkan 

Jumlah 

Penduduk 

Nama Desa 

Sesudah 

Dimekarkan 

Jumlah 

Penduduk 

1  

 

Tambang 

     

 

 2977 

- Kemang 

Indah 

     1577 

 - Palung 

Raya 

     1022 

 - pulau 

permai 

     2291 

 - Blam Jaya      1321 

2 Terantang      2152 - Parit Baru      1102 

3 Kualu      4514 - Tarai 

Bangun 

     8020 

  

   Rimbo Panjang 

     

     2590 

- Sungai 

Pinang 

     1727 

4 - Kualu 

Nenas 

      2707 

5 Kuapan      3113             -  

6 Gobah      1699  -      

7 Teluk Kenidai      1624        -  

8 Aursati      2196        -  

9 Padang Luas 2100        -  

Sumber : Kantor Kecamatan Tambang 2016 
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 Saat ini Kecamatan Tambang telah dimekarkan dari 9 Desa menjadi 17 

desa. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa  Tarai Bangun dengna 

jumlah penduduk 8020 jiwa, sedangkan Desa yang paling kecil wilayahnya adalah 

Desa Palung Raya dengan jumlah penduduk 1022 jiwa sebagaimana terlihat pada 

tabel 4.1 sebagai berikut. 

 Pada akhir  tahun 2004  Kecamatan Tambang mempunyai penduduk 

sebanyak 33,325 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata  71 jiwa/km2 dilihat 

dari batasan wilayah Kecamatan Tambang berbatasan dengan : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan  Kecamatan Kampar Kiri Hilir 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur 

4.2 Mata Pencarian 

a. Mata Pencaharian Penduduk 

Mata pencarian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan 

Tambang sebagian besar berprofesi atau bekerja sebagai petani, pegawai negeri, 

swasta anggota TNI/POLRI dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai 

jumlah penduduk kecamatan tambang berdasarkan mata pencahariannya 

dapatdilihat pada data berikut: 
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Tabel 4.2.2 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tambang    

No Pekerjaan    Jumlah  Persentase 

1 Tani     5.143       43,77% 

2 PNS     1678       14,28% 

3 TNI/POLRI     345       2,94% 

4 Karyawan Swasta     2.990       25,45% 

5 Pedagang      348       2,96% 

6 Buruh      873       7,43% 

7 Nelayan      205       1,75% 

8 Tukang      78       0,66% 

9 Beternak      89       0,76% 

 JUMLAH      11749       100%     

Sumber : Kantor Kecamatan Tambang 2016 

Sumber : Kantor Camat Tambang 2016 

 Jika dilihat dari tabel diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa 

dikecamatan  terdapat berbagai macam profesi pekerjaan masyarakat di daerah 

tersebut. Profesi sebagai tani memperoleh persentasi yang tinggi yaitu berjumlah 

5.143 atau jika di persenkan yaitu 43,77%. Hal ini dapat dibuktikan dilapangan 

bahwa mayoritas masyarakat yang terdapat di lingkup Kecamatan Tambang 

berprofesi sehari-harinya sebagai petani dan hal ini juga didukung oleh demografi 

wilayah tambang yang cocok untuk daerah pertanian. 
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4.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tambang 

Dikecamatan Tambang ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yaitu: 

a) Sarana Ibadah umat beragama antara lain: Masjid, Musallah, yang 

dibangun oleh masing-masing Pendudukan di Desa masing-masing. 

b) Sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, dan Puskesdes serta posyandu. 

c) Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tambang sebagian besar 

masyarakat telah bisa menikmati mulai dari pendidikan dasar hingga 

menengah. 

Masyarakat Kecamatan Tambang mayoritas beragama islam dan sebagian 

kecil beragama Kriten. Masyarakat yang beragama Kriten  merupakan masyarakat 

pendatang yang menetapkan di kecamatan tambang. Adapun jumlah rumah ibadah 

yang ada di Kecamatan Tambang dapat dilihat dalam data berikut:  

Tabel 4.3: Rumah Ibadah yang Terdapat di Kecamatan Tambang 

No Rumah                     

Ibadah 

Jumlah Persentase 

1 Masjid 51 51,52% 

2 Mushallah 48 48,48% 

Total 99 100% 

 Sumber : Kantor Camat Tambang 2016 

 

 

 



40 

 

 Berdasarkan data diatas dikemukakan bahwa sarana ibadah lebih dominan 

pemeluk umat beragam yakni agama islam, masjid sebanyak 51 unit dan 

mushalla/surau sebanyak 48 Unit, sehingga jumlah total sarana Ibadah di 

Kecamatan Tambang adalah 99 Unit dengan demikian terlihat bahwa mayoritas  

masyarakat di Kecamatan Tambang adalah beragama Islam. 

 Dalam bidang kesehatan di Kecamatan Tambang saat ini terdapat sarana 

sebagaimana pada data dibawah ini: 

Tabel 4.3.1 Sarana Bidang Kesehatan yang Terdapat di Kecamatan 

Tambang. 

No Sarana Kesehatan Jumlah Persentase 

1 Puskesmas Induk 1 1,72% 

2 Puskesmas Pembantu 11 18.97% 

3 Puskesmas 4 6,90% 

4 Posyandu 42 72,41% 

Total  58 100% 

 

Sarana pendidikan di Kecamatan Tambang sebagian besar masyarakat telah bisa 

menikmati mulai dari pendidikan dasar hingga menengah. Untuk melihat lebih 

rinci jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Tambang dapat di lihat di 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3.2 Sarana Bidang Pendidikan yang terdapat di Kecamatan 

Tambang 

No Jenjang 

pendidikan 

Jumlah 

sarana  

Jumlah siswa  Jumlah guru 

1 SD 38 5.732 441 

2 SMP/SLTP 10 1.921 200 

3 SMA/SLTA 5 1.091 106 

Sumber : Kantor Camat Tambang 2016 

4.4 Struktur Organisasi Kecamatan Tambang 

 Kantor Camat Tambang merupakan bagian dari satuan kerja perangkat 

daerah ( SKPD ) Kabupaten Kampar dengan susunan organisasi  kecamatan 

terdiri dari: dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Uraian 

Tugas jabatan  struktural di lingkungan kantor-kantor kabupaten kampar, 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 61 Tahun 2012 tentang uraian 

tugas jabatan struktural di lingkungan kantor – kantor kabupaten kampar.  

a. Camat mempunyai tugas adalah sebagai berikut: 

1) Camat mempunyai tugas  pokok  melaksanakan kewenangan 

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian  urusan otonom daerah. 

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: 

a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
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b) Mengkoordinasikan upaya  penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum. 

c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan. 

d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana danfasilitas umum. 

e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 

f) Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan. 

g) Melaksanakan pelayanan  masyarakat yangmenjadi ruang lingkup 

tugas atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan 

kelurahan. 

h) Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi 

kesektariatan, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan 

organisasi di kecamatan. 

i) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas-

tugas  pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Bupati 

kepda Camat.   

j) Membuat program kerja tahnan dengan mengacu pada program 

kerja pemerintahan kabupaten kampar. 

k) Menjalankan kebijakan pemerintah kabupaten kampar ditingkat 

kecamatan. 

l) Membantu bupati dalam merumuskan kebijakan pemerintah 

kabupaten kampar  dalambidang pembangunan di tingkat 

kecamatan.  
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m) Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

n) Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di 

wilayah kerja. 

o) Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan kecamatan. 

p) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati melalui 

sekretaris daerah dalam rangkan pengambilan keputusan 

yangmenyangkut tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. 

q) Mengevaluasi danmenilai hasil pelaksanaan tugas para  bawahan. 

r) Dilingkungan Kecamatan. 

s) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan. 

t) Mendisposisikan surat-surat kepada  bawahan sesuai dengan 

bidang  tugas masing-masing. 

u) Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku penilaian 

sebagai bahan penilaian DP-3. 

v) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 

b. Tugas skretariat Kecamatan mempunyai  tugas adalah sebagai berikut: 

1. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas 

dibagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan bagian keuangan. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan. 
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b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib. 

c. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan 

tugas-tugas seksi secara terpadu dan tugas pelayanan 

administrative. 

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 

f. Melaksanakan  pengelolaan administrasi perlengkapan 

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi program 

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 

i. Merencanakan penyusunan  kebutuhan barang dan alat 

kelengkapan kantor. 

j. Melaksanakan pengelolaan  surat menyurat, arsip dan dokumen 

lainnya. 

k. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor danbertanggungjawab 

atas keamanan kantor; 

l. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegewai, budaya 

bersih, budaya kerja danbudaya tertib. 

m. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat  dinas dan mempersiapkan 

surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan 

perjalanan dinas. 

n. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

o. Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor. 
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c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

1. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas dibidang umum dan kepegawaian. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan. 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 

c. Agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib. 

d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi 

umum. 

e. Membantu sekreteris melaksanakan pengelolaan administrasi 

kepegawaian 

f. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi 

perlengkapan. 

g. Menggandakan, menomori danmendistribusikan surat masuk 

dan surat keluar. 

h. Melakukan pelayanan serta memproses Kartu Keluarg dan 

Kartu Penduduk. 

i. Memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat 

keluar. 

j. Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung 

jawab atas keamanan kantor. 

k. Merencanakan usulan kebutuhan  alat tulis kantor dan 

kebutuhan barang lainnya. 
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l. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan 

merencanakan  kegiatan pelaksanaan tugas. 

m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada  atasan sesuai 

hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas. 

n. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan 

penilaian sebagai bahan penilaian DP-3 bawahan. 

o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

d. Sub Bagian Perencanaan 

1. Sub bagian perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

tugas dibidang perencanaan. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib. 

c. Membantu sekretaris  melaksanakan pengelolaan penyusunan  

administrasi  program/perencanaan  mengumpulkan mengolah 

menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan 

program kerja. 

d. Melakukan observasi lapangan untuk menilai kebenaran dan 

keakuratan data sebagai bahan dalam penyusunan program 

kerja. 

e. Mempersiapkan daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas. 
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f. Melakukan evaluasi terhadap progrma kerja sebagai bahan 

penyusunan  laporan. 

g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang 

berlaku. 

e. Sub Bagian Keuangan  

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

tugas dibidang keuangan. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib 

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan 

merencanakan kegiatan pelaksanaan tugas 

d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan penyusun 

administrasi keuangan. 

f. Seksi Pemerintahan 

1. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas 

dibidang   pemerintahan.  
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2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib 

c. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemerintahan  

d. Membuat program kerja dibidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan. 

g. Seksi ketentraman dan ketertiban umum 

1. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan 

b. Memberikan petunjuk, membagi tugas dan membimbing 

bawaan agar pelaksanaan tugas berjalna lancar dan tertib. 

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, 

merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas. 

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

ketentraman dan ketertiban umum. 

e. Membuat program kerja di bidang trantib. 

f. Melakukan pembinaan terhadap perlindungan masyarakat. 
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g. Mengambil langkah-langkah kebijakan yang dianggap perlu 

demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan 

kepala desa  

i. Pemilihan anggota badan perwakilan desa (BPD) 

j. Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam melaksanakan 

kegiatan pembebasan tanah. 

k. Membantu camat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap 

pengurusan maupun pelaksanaan setiap izin yang dikeluarkan, 

agar sesuai dengan Peraturan Daerah atau ketentuan yang 

berlaku. 

h. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

1. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas pokok 

melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib. 

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengotrol, merencanakan 

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

d. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemberdayaan masyarakat. 

e. Membuat program kerja dibidang permberdayaan masyarakat. 

f. Melakukan pembinaan usaha gotong-royong masyarakat. 
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g. Penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran tanggung 

jawab dalam pembangunan 

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 

pengembangan asset desa dan kelurahan. 

i. Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana 

j. Menyiapkan bahan penyusunan program dibidang pemberdayaan 

masyarakat. 

k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan 

pemerintah kepada desa dan kelurahan. 

i. Seksi Kesejahteraan Sosial 

1. Seksi kesejahteraan sosial  mempunyai tugas pokok melakukan 

tugas dibidang kesejahteraan sosial. 

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah. 

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasa 

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan 

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib. 

c. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, 

merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas. 

d. Melaksanakan tugas – tugas yang berhubungan dengan 

kesejahteraan social. 

e. Membuat program kerja dibidang kesejahteraan sosial. 
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f. Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan kerukunan 

beragama dan antar umat beragama. 

g. Membina kegiatan kegiatan Badan Amil Zakat dan Lembaga 

Amil Zakat. 

h. Membantu pembinaan keluarga berencana. 

i. Melakukan kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan dan 

hari bersar nasional. 

j. Melakukan pembinaan generasi muda dan kewanitaan 

k. Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan sosial.    


